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Про затвердж ення П олож ення
про Д епартам ент екології та
природних ресурсів Х ерсонської
обласної держ авної адм іністрації

В ідповідно до Закону У країни від 09 листопада 2017 року № 2190-VIII
«Про внесення змін до деяких законів У країни щ одо окремих питань
проходж ення держ авної служби», Законів У країни «П ро оцінку впливу на
довкілля», «П ро природно-заповідний фонд У країни», постанови Кабінету
М іністрів У країни від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердж ення
Типового полож ення про структурний підрозділ м ісцевої держ авної
адміністрації», з урахуванням М етодичних реком ендацій з розроблення
полож ень про структурні підрозділи екології та природних ресурсів обласних,
К иївської та С евастопольської міських держ авних адм іністрацій, затвердж ених
наказом М іністерства екології та природних ресурсів У країни від 17 травня
2013 року № 201, керую чись статтями 5, 6, пунктами 1,4-1 частини перш ої та
частиною третьою статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону України «Про
місцеві держ авні адміністрації»:
1. Затвердити П олож ення про Д епартамент екології та природних
ресурсів Х ерсонської обласної держ авної адміністрації, що додається.
2. Д иректору Д епартаменту екології та природних ресурсів Х ерсонської
обласної держ авної адм іністрації П опутьку Ю .А. вж ити заходів щ одо
держ авної реєстрації установчих документів Д епартаменту.
3. В изнати таким , що втратило чинність, розпорядж ення голови обласної
держ авної адм іністрації від 07 вересня 2016 року № 678 «Про затвердж ення
П олож ення про Д епартамент екології та природних ресурсів Х ерсонської
обласної держ авної адміністрації».

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В.І.Чабан

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

ЛММ.

П О Л О Ж ЕН Н Я
про Д епартамент екології та природних ресурсів
Х ерсонської обласної держ авної адм іністрації
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1. Д епартамент екології та природних ресурсів Х ерсонської обласної
держ авної адм іністрації (далі Д епартамент) утворю ється головою
Х ерсонської обласної держ авної адм іністрації (далі - обласна держ авна
адміністрація), входить до її складу і в меж ах Х ерсонської області забезпечує
виконання покладених на нього завдань.
2. Д епартам ент є ю ридичною особою публічного права, підпорядкований
голові обласної держ авної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний
М іністерству екології та природних ресурсів України.
3. Д епартам ент у своїй діяльності керується К онституцією та законами
України, актами П резидента У країни, К абінету М іністрів У країни, наказами
М іністерства екології та природних ресурсів України, інш их центральних
органів виконавчої влади, розпорядж еннями голови обласної держ авної
адміністрації, а також цим П олож енням.
4. О сновними завданнями Д епартаменту є:
4.1. Забезпечення реалізації на території області держ авної політики у
сферах охорони навколиш нього природного середовищ а, раціонального
використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра,
поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний
світ), поводж ення з відходам и (крім поводж ення з радіоактивним и відходами),
екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереж ення та
використання екологічної мережі.
4.2. Здійснення на території області управління та регулю вання у сф ерах
охорони навколиш нього природного середовищ а, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
у сфері поводж ення з відходами (крім поводж ення з радіоактивним и
відходами), організації, охорони і використання територій та о б ’єктів
природно-заповідного
фонду
України,
формування,
збереж ення
та
використання екологічної мережі.
5. Д епартам ент відповідно до визначених галузевих повноваж ень і в
меж ах компетенції виконує такі завдання:
5.1. Здійсню є комплексне управління та регулю вання, координує
діяльність м ісцевих органів виконавчої влади, територіальних органів
м іністерств та інш их центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій у сфері охорони навколиш нього природного середовищ а,
раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки.
5.2. В идає висновок з оцінки впливу на довкілля та реалізує інші
повноваження уповноваж еного територіального органу у сфері оцінки впливу
на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля.
5.3. В еде реєстр місць видалення відходів.
5.4. Затвердж ує паспорти місць видалення відходів.
5.5. Бере участь у заходах щ одо зариблення водойм.
5.6. Веде реєстр о б ’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
5.7. Затвердж ує реєстрові карти о б ’єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів.
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5.8. Н адає адміністративні послуги.
5.9. Забезпечує захист персональних даних.
5.10. Розглядає пропозиції користувачів надр щ одо необхідності
встановлення, перегляду чи скасування квот на видобуток корисних копалин
м ісцевого
значення,
забезпечує
підготовку
відповідного
проекту
розпорядж ення голови обласної держ авної адм іністрації про встановлення квот.
5.11. Затвердж ує проекти лімітів використання природних рослинних
ресурсів м ісцевого значення, ліміти на спеціальне використання природних
ресурсів у м еж ах територій та о б ’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення.
П огодж ує проекти дозволів на спеціальне використання, заготівлю
природних рослинних ресурсів.
5.12. Затвердж ує
нормативи
гранично
допустим ого
скидання
забрудню ю чих речовин у водні о б ’єкти.
5.13. В идає в установленом у порядку дозволи на спеціальне використання
природних ресурсів, дозволи на викиди забрудню ю чих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними дж ерелами, дозволи на здійснення операцій у сфері
поводж ення з відходами, дозволи на спеціальне використання природних
ресурсів у м еж ах територій та о б ’єктів природно-заповідного фонду
загальнодерж авного значення, приймає ріш ення щ одо їх анулю вання.
В изначає та встановлю є величини фонових концентрацій забрудню ю чих
речовин в атм осф ерном у повітрі розрахунковим методом, видає величини
фонових концентрацій забрудню ю чих речовин в атмосф ерному повітрі,
визначені розрахунковим методом, у встановленому законодавством порядку.
Реєструє звіти про інвентаризацію викидів забрудню ю чих речовин
суб’єктів господарю вання (о б ’єкти яких належ ать до другої або третьої групи).
5.14. П огодж ує представлені суб’єктом господарю вання нормативи
питного водопостачання; проекти зон санітарної охорони водних о б ’єктів;
поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води
підприємствами, які надаю ть послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення; графіки місць та періодичності відбору проб, перелік
контрольованих показників, встановлених водокористувачами, які скидаю ть
промислові стічні води; ліміти використання м исливських тварин, віднесених
до держ авного м исливського фонду; накази про проведення полю вання в
мисливський сезон; розрахунки чисельності добування м исливських тварин;
розрахункову пропускну спромож ність м исливських угідь за видовим складом,
строки полю вання та порядок його здійснення, норм и добування мисливських
тварин; надання у користування мисливських угідь, проекти організації та
розвитку м исливських господарств; ліміти на спеціальне використання
природних ресурсів у меж ах територій та о б ’єктів природно-заповідного фонду
загальнодерж авного значення; дозволи на спеціальне використання природних
ресурсів у м еж ах територій та о б ’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення. В иконує інш і повноваж ення обласної держ авної адміністрації,
передбачені Законом У країни «Про природно-заповідний фонд України».
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5.15. Розглядає за дорученням
обласної держ авної адм іністрації
докум енти щ одо надання у власність, користування, змін умов користування
землями держ авної власності та водними о б ’єктами громадянам і ю ридичним
особам відповідно до вим ог та в порядку, визначеном у законодавством. Готує
за результатам и розгляду зазначених докум ентів проекти ріш ень за підписом
керівництва обласної держ авної адміністрації.
Забезпечує погодж ення
проектів зем леустрою
щ одо
відведення
земельних ділянок природно-заповідного та інш ого природоохоронного
призначення, зем ельних ділянок, розташ ованих на тери торії чи в меж ах о б ’єкта
природно-заповідного фонду або прибереж ної захисної смуги.
5.16. О рганізовує регіональний м оніторинг навколиш нього природного
середовищ а, забезпечує ф ункціонування держ авної системи моніторингу
довкілля на регіональном у рівні.
5.17. Забезпечує здійснення заходів щ одо збереж ення біологічного та
ландш аф тного різном аніття, ф ормування екомереж і, розвитку заповідної
справи, охорони і використання територій та о б ’єктів природно-заповідного
фонду, ведення Ч ервоної книги У країни та Зеленої книги України, Червоного
списку Х ерсонської області.
5.18. Бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням
держ авних і м ісцевих програм охорони навколиш нього природного
середовищ а.
5.19. Г отує щ ороку спільно з відповідними органами виконавчої влади та
забезпечує подання до М іністерства екології та природних ресурсів У країни,
Х ерсонської обласної ради доповіді про стан навколиш нього природного
середовищ а області.
5.20. С прияє екологічній освіті та екологічном у вихованню громадян,
діяльності екологічних громадських о б ’єднань.
5.21. Забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищ ення кваліфікації
працівників.
5.22. Готує обласній держ авній адм іністрації та Х ерсонській обласній раді
пропозиції щ одо розподілу екологічного податку.
5.23. П одає до М іністерства екології та природних ресурсів У країни
запити та пропозиції щ одо фінансування природоохоронних заходів за рахунок
кош тів Д ерж авного фонду охорони навколиш нього природного середовищ а.
5.24. Забезпечує використання бю дж етних асигнувань за цільовим
призначенням, складає і подає в установленом у порядку ф інансову звітність.
5.25. Здійсню є у меж ах, визначених законодавством У країни, ф ункції з
оперативного управління майном, що належ ить до о б ’єктів держ авної та
комунальної власності.
5.26. Готує самостійно або разом з інш ими структурними підрозділами
обласної держ авної адм іністрації інформаційні та аналітичні матеріали для
подання голові обласної держ авної адміністрації.
5.27. Забезпечує ефективне і цільове використання бю дж етних кош тів,
головним розпорядником яких є Д епартамент.
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5.28. Розробляє проекти розпорядж ень голови обласної держ авної
адміністрації, у визначених законодавством випадках - проекти нормативноправових актів з питань реалізації галузевих повноваж ень.
5.29. Бере участь у розробленні та погодж енні проектів розпорядж ень
голови обласної держ авної адміністрації, проектів норм ативно-правових актів з
питань екології та природних ресурсів, головними розробникам и яких є інші
структурні підрозділи обласної держ авної адміністрації.
5.30. Бере участь у погодж енні проектів нормативно-правових актів,
розроблених інш ими органами виконавчої влади.
5.31. Бере участь у підготовці звітів голови обласної держ авної
адм іністрації з питань природоохоронної діяльності для їх розгляду на сесії
Х ерсонської обласної ради.
5.32. Забезпечує здійснення заходів щ одо запобігання і протидії корупції.
5.33. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення
громадян.
5.34. О працьовує в меж ах компетенції запити і звернення народних
депутатів У країни та депутатів відповідних м ісцевих рад.
5.35. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
Департамент.
5.36. Інф орм ує населення про стан здійснення визначених законом
повноважень.
5.37. Здійсню є
повноваж ення,
делеговані
органами
місцевого
самоврядування у сфері екології та природних ресурсів.
5.38. Забезпечує виконання завдань з м обілізаційної підготовки,
цивільного захисту населення, дотримання вим ог законодавства з охорони
праці, пож еж ної безпеки.
5.39. О рганізовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів.
5.40. О рганізовує консультації з громадськістю з питань, що належ ать до
компетенції Д епартаменту, та сприяє проведенню гром адської експертизи його
діяльності.
5.41. Забезпечує у меж ах своїх повноваж ень реалізацію держ авної
політики стосовно захисту інф орм ації з обмеженим доступом.
5.42. Бере участь у виріш енні відповідно до законодавства колективних
трудових спорів (конфліктів).
5.43. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів,
меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у меж ах своїх
повноважень.
5.44. Здійсню є інші передбачені законодавством повноваж ення та
функції.
6.
Д епартам ент для здійснення своїх повноваж ень та виконан
покладених на нього завдань має право:
6.1.
О держ увати в установленому законодавством порядку від інш и
структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації, органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
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незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію , документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.2. Залучати до виконання окрем их робіт, участі у вивченні окремих
питань спеціалістів, ф ахівців інш их структурних підрозділів обласної
держ авної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодж енням з
їх керівниками), представників громадських о б ’єднань (за їх згодою ).
6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення
роботи обласної держ авної адм іністрації у відповідній галузі.
6.4. Користуватися в установленом у порядку інформаційними базами
органів виконавчої влади, системами зв ’язку і комунікацій, мережами
спеціального зв ’язку та іншими технічним и засобами.
6.5. Скликати в установленом у порядку наради, проводити семінари та
конф еренції з питань, що належ ать до компетенції Д епартаменту.
6.6. Подавати пропозиції про притягнення до відповідальності посадових
осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, у тому числі з
охорони навколиш нього природного середовищ а, використання, відтворення та
охорони природних ресурсів.
6.7. Брати участь у між народном у співробітництві з питань охорони
навколиш нього природного середовищ а, використання, відтворення та охорони
природних ресурсів і забезпечення екологічної та радіаційної безпеки,
виконання зобов’язань між народних документів та угод.
7. Д епартамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє
з іншими структурними підрозділами обласної держ авної адм іністрації та її
апарату,
райдержадміністраціями, органами
місцевого самоврядування,
територіальними органами міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, а також підприємствам и, установами та організаціями з
метою створення умов для провадж ення послідовної та узгодж еної діяльності
щ одо строків, періодичності одерж ання і передачі інформації, необхідної для
належ ного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих
заходів.
8. Департамент очолю є директор, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою обласної держ авної адм іністрації згідно із
законодавством про державну служ бу за погодж енням з М іністерством екології
та природних ресурсів України в установленом у законодавством порядку.
9. Директор Д епартаменту здійсню є повноваження керівника з питань
держ авної служби та організації роботи інш их працівників Департаменту.
10. Директор Д епартаменту:
10.1. Здійсню є
керівництво
Д епартаментом,
несе
персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належних умов праці у Д епартаменті.
10.2. Подає на затвердж ення голові обласної держ авної адм іністрації
П оложення про Д епартамент.
10.3. Затверджує полож ення про структурні підрозділи Д епартаменту,
посадові інструкції працівників Д епартаменту та розподіляє об ов’язки між
ними.
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10.4. П ланує роботу Департаменту, вносить пропозиції щ одо формування
планів роботи обласної держ авної адміністрації.
10.5. В ж иває заходів до удосконалення організації та підвищ ення
ефективності роботи Департаменту.
10.6. Звітує перед головою обласної держ авної адм іністрації про
виконання покладених на Д епартамент завдань та затвердж ених планів роботи.
10.7. М ож е входити до складу колегії обласної держ авної адміністрації.
10.8. В носить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної
держ авної адм іністрації питань, що належ ать до ком петенції Департаменту, та
розробляє проекти відповідних рішень.
10.9. М ож е брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
10.10. П редставляє інтереси Д епартаменту у взаєм овідносинах з інш ими
структурними підрозділами обласної держ авної адміністрації, з міністерствами,
інш ими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствам и, установами та організаціями - за дорученням
керівництва обласної держ авної адміністрації.
10.11. В идає у м еж ах своїх повноваж ень накази, організовує контроль за
їх виконанням.
Н акази норм ативно-правового характеру, які зачіпаю ть права, свободи і
законні інтереси громадян або маю ть м іж відом чий характер, підлягаю ть
державній реєстрації в територіальному органі М ін ’ю сту У країни.
10.12. П одає на затвердж ення голові обласної держ авної адм іністрації
проекти кош торису та ш татного розпису Д епартаменту в меж ах визначеної
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
10.13. Розпорядж ається кош тами у меж ах затвердж еного головою
обласної держ авної адм іністрації кош торису Департаменту.
10.14. Здійсню є добір кадрів.
10.15. О рганізовує
роботу
з
підвищ ення
рівня
проф есійної
компетентності держ авних служ бовців Д епартаменту.
10.16. Здійсню є призначення на посаду та звільнення з посади у порядку,
передбаченому законодавством про держ авну служ бу, держ авних служ бовців
Департаменту, присвоєння їм рангів держ авних служ бовців, їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності.
10.17. П рийм ає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому
законодавством про працю , працівників Д епартаменту, які не є держ авними
служ бовцями, здійсню є їх заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
10.18. П роводить особистий прийом громадян з питань, що належ ать до
повноваж ень Д епартаменту.
10.19. Забезпечує дотримання працівниками Д епартаменту правил
внутріш нього служ бового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни.
10.20. Здійсню є інші повноваж ення, визначені законом.
11.
Н акази директора Департаменту, що суперечать К онституції
законам У країни, актам і дорученням П резидента У країни, К абінету М іністрів
України, М іністерства екології та природних ресурсів У країни, інш их
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центральних органів виконавчої влади, мож уть бути скасовані головою
обласної держ авної
адміністрації,
відповідним
м іністерством,
іншим
центральним органом виконавчої влади.
12. Д иректор Д епартаменту має заступників, які призначаю ться на посаду
та звільняю ться з посади керівником держ авної служ би відповідно до Закону
У країни «П ро держ авну службу». Розподіл о б о в’язків та повноваж ень між
заступниками проводить директор Д епартаменту.
13. Г ранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту,
кош торис та ш татний розпис Д епартаменту визначається в установленому
порядку та затвердж ується головою обласної держ авної адміністрації.
14. Д оходи Д епартам енту використовую ться виклю чно для фінансування
видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності,
визначених П олож енням.
15. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частин серед
працівників Д епартаменту, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску.
16. У разі припинення Д епартаменту в результаті ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення Д епартаменту здійсню ється передача
активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зарахування до доходу бюджету.
17. Д епартам ент має самостійний баланс, рахунки в органах Д ерж авної
казначейської служ би України, печатку із зображ енням Д ерж авного Герба
У країни та своїм найменуванням, власні бланки і ш тампи.

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

О .О .А дамчик

